ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města
č. 11/2020
Datum konání:

9. 12. 2020

Hodina:

18:00

Místo konání:

MěÚ Třemošná – Brožíkova výstavní síň

Zahájení
Ověření zápisu z minulého zasedání
Kontrola usnesení
Projednání návrhu na ukončení vyhlášeného záměru na odprodej části pozemku ve vlastnictví
4.
města parc. č. KN 592/1 v k.ú. Třemošná
Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky parc. číslo KN 2479/47, KN 2479/60
5.
a KN 2458/19 v k.ú. Třemošná ve vlastnictví společnosti DOT UNIVERSE s.r.o.
6. Informace o Radou města schváleném rozpočtovém opatření č. 11, 12 a 13
Projednání a schválení návrhu rozpočtu města, sociálního fondu na rok 2021 a střednědobého
7.
rozpočtového výhledu na roky 2021 až 2026
8. Projednání návrhu na změnu rozpočtu města k 9. 12. 2020 – doplněný bod
9. Projednání návrhu dohody o provedení práce zastupitele města
10. Rozprava
11. Závěr
1.
2.
3.

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ
Bod č. 1
Zahájení
Jednání Zastupitelstva města zahájil a řídil starosta. Konstatoval, že ZM je
usnášeníschopné, je přítomno 15 zastupitelů.
Úvodem pak požádal Zastupitele města o doplnění navrženého programu o projednání
návrhu na změnu rozpočtu města k 9. 12. 2020. Poté bylo hlasováno o doplnění
programu.
Usnesení:
128/1/ZM11-2020
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) program zveřejněný na úřední desce na pozvánce ze dne 30. 11. 2020, rozšířený
o nový bod pod číslem 8, který zní: Projednání návrhu na změnu rozpočtu města
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k 9. 12. 2020. Původní bod č. 8 a body č. 9 a č. 10 budou přečíslovány na č. 9, 10
a 11.
b) návrhovou komisi ve složení:
předseda:
Mgr. Petr Žižka
členové:

Martin Varcholek
Václav Toman

c) ověřitele zápisu:
Ing. Hana Peřinová
Jitka Krochmalová
d) po projednání každého bodu programu bude přijato příslušné usnesení
Bod č. 2
Ověření zápisu z minulého zasedání
Usnesení:
129/2/ZM11-2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
že zápis ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 16. září 2020 byl ověřen bez
připomínek.
Bod č. 3
Kontrola usnesení
Usnesení:
130/3/ZM11-2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
Úkoly z předcházejícího zasedání ZM dané usnesením byly splněny a ukončeny.
V současné době probíhá odkoupení části pozemku parc. č. KN 839 v k.ú. Třemošná
zasahujícího do veřejného prostranství od společnosti HESTI, spol. s r. o.
a odkoupení pozemku parc. č. KN 260/4 v k.ú. Třemošná od soukromého vlastníka
– viz body 4 a 8.
Bod č. 4
Projednání návrhu na ukončení vyhlášeného záměru na odprodej části pozemku ve
vlastnictví města parc. č. KN 592/1 v k.ú. Třemošná
Usnesení:
131/4/ZM11-2020
Zastupitelstvo města na návrh a doporučení Rady města ze dne 25. 11. 2020
a) schvaluje:
ukončit vyhlášený záměr a odprodat část pozemku parc. č. KN 592/1 označenou dle
nově vzniklého geometrického plánu č. 2866-48/2020, jako nově vzniklý pozemek
parc. č. KN 592/3 v k.ú. Třemošná o celkové výměře 9 m2, za cenu ve výši 2 700 Kč
paní Miloslavě Novákové, Pražská 788, 337 01 Rokycany – Nové město. Budoucí
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.
Kupní cena bude uhrazena na účet města Třemošná před podpisem kupní smlouvy
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b) ukládá HSO:
informovat pí Novákovou o rozhodnutí ZM a spolupracovat na přípravě podkladů
pro sepsání kupní smlouvy
c) pověřuje starostu města:
podpisem kupní smlouvy
Bod č. 5
Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky parc. číslo KN 2479/47, KN
2479/60 a KN 2458/19 v k.ú. Třemošná ve vlastnictví společnosti DOT UNIVERSE s.r.o.
Usnesení:
132/5/ZM11-2020
Zastupitelstvo města na návrh a doporučení Rady města ze dne 25. 11. 2020
a) schvaluje:
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností DOT UNIVERSE s.r.o.,
IČO 264 05 385, se sídlem Lochotínská 1108/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň,
na základě, které se Město Třemošná a společnost DOT UNIVERSE s.r.o. zavazují
uzavřít vlastní kupní smlouvu, na základě, které Město Třemošná koupí za kupní
cenu 1 Kč tyto nemovité věci:
- pozemek par. č. 2479/47,
- pozemek par. č. 2479/60,
- pozemek par. č. 2458/19,
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj,
Katastrálním pracovištěm Plzeň-sever, pro obec a katastrální území Třemošná na
listu vlastnictví číslo 2754,
a to po splnění těchto podmínek:
a) bude odstraněn nesoulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem u
nemovitostí podle řízení vedeném Katastrálním pracovištěm Plzeň-sever pod
sp. zn. ZDŘ-85/2020 a současně;
b) budou předány inženýrské sítě (vodovod a kanalizace podle specifikace dle
příslušné projektové dokumentace) společnosti Vodárenská a kanalizační,
a.s., IČO 497 86 709, se sídlem Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň, které se
nachází pod povrchem nemovitostí a současně;
c) budou zřízena věcná břemena – inženýrské sítě vedení vodovodu a vedení
kanalizace, a to ve prospěch každého vlastníka takové inženýrské sítě –
vodovodu a každého dalšího vlastníka takové inženýrské sítě – kanalizace;
to vše s tím, že podmínky pro uzavření vlastní kupní smlouvy musí být splněné
nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jinak
smlouva o smlouvě budoucí kupní zaniká.
b) ukládá HSO:
spolupracovat na přípravě podkladů pro sepsání smlouvy budoucí kupní
c) pověřuje starostu města:
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podpisem smlouvy budoucí kupní
Bod č. 6
Informace o Radou města schváleném rozpočtovém opatření č. 11, 12 a 13
Usnesení:
133/6/ZM11-2020
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 11, ve kterém v příjmové části dochází k navýšení o dotaci
z Ministerstva zemědělství – Obnova malé vodné nádrže Záluží ve výši 971 000 Kč.
Dále dochází k přesunu částky 300 000 Kč z par. 3419 na par. 3421.
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rozdíl celkem

85 962 129 Kč
111 036 221 Kč
-25 074 092 Kč

Rozpočtové opatření č. 12, ve kterém v příjmové části dochází k navýšení o dotaci
z Ministerstva zemědělství – Výchova mladých lesních porostů do 40 let věku 452
410 Kč a o neinvestiční účelovou dotaci na krytí výdajů vybraných obcí
souvisejících s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 45
570 Kč. O stejnou částku jsou navýšeny i výdaje týkající se spolupráce při přípravě
sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 45 570 Kč.
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rozdíl celkem

86 460 109 Kč
111 081 791 Kč
-24 624 682 Kč

Rozpočtové opatření č. 13, ve kterém dochází k přesunu mezi par. 3721 Sběr a svoz
nebezpečných odpadů a 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů v částce 100 000.
Příjmy rozpočtu
Rozpočtové výdaje

86 460 109,00 Kč
111 081 791,00 Kč

Bod č. 7
Projednání a schválení návrhu rozpočtu města, sociálního fondu na rok 2021 a
střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021 až 2026
Usnesení:
134/7/ZM11-2020
Zastupitelstvo města na návrh a doporučení Rady města ze dne 11. 11. 2020 a 25.
11. 2020
I) schvaluje:
a) Rozpočet města na rok 2021 dle paragrafů tak, jak byl předložen:
-návrh příjmu rozpočtu celkem
75 971 200 Kč
-návrh výdajů rozpočtu celkem
98 990 279 Kč
-rozdíl
- 23 019 079 Kč
Záporný výsledek hospodaření bude kryt z výsledků hospodaření z předcházejících
let.
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Součástí návrhu rozpočtu města na rok 2021 je rovněž rozpočet sociálního fondu,
který je navržen takto:
-návrh příjmů
467 000 Kč
-návrh výdajů
409 000 Kč
-plánovaný výsledek
58 000 Kč
Pravidla pro tvorbu a používání sociálního fondu pro rok 2021, které tvoří Přílohu
č. 1 k zápisu z dnešního zasedání.
b) V rámci návrhu rozpočtu města v roce 2021 schválit tyto neinvestiční příspěvky
příspěvkovým organizacím zřízených městem takto:
-Mateřská škola
2 400 000 Kč
-Základní škola
3 900 000 Kč
-Základní umělecká škola
800 000 Kč
-Dům dětí a mládeže
1 600 000 Kč
c) předložené smlouvy do výše 50 tis. a nad 50 tis. na přidělení individuálních
investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu města a v rámci rozpočtu města pro
rok 2021 takto:
Dotace 2021
Centrum Hájek
Československý červený kříž
Český rybářský svaz
Diakonie ČCE
Dřemfest
Hospic svatého Lazara
Pavel Janouškovec
Krasobruslařský klub Západ, z. s.
Linka bezpečí
Myslivecký spolek Třemošná Krkavec
Pěvecký sbor Arnicor
Raná péče Kuk, z. ú.
SDH Třemošná
SDH Záluží
Společnost malíře Václava Brožíka
Třem-Fest
Unie Roska-reg. org. ROSKA
Plzeň, z. p. s.
Základní organizace ČSV z. s.
ZŠ Inspíria s. r. o.

Žádost
20 000

50 000
50 000

2021
20 000
10 000
50 000
10 000
50 000
50 000

30 000
10 000

30 000
10 000

50 000
35 000
10 000
90 000
50 000
50 000
50 000

50 000
20 000
15 000
40 000
40 000
50 000
50 000

50 000
20 000
15 000
40 000
40 000
50 000
50 000

10 000
10 000
50 000

10 000
10 000
50 000

10 000
10 000
50 000

600 000
700 000
130 000

600 000
700 000
130 000

50 000
30 000
50 000
55 000
33 600
78 300
10 000

HC Meteor Třemošná
600 000
Sdružení občanů Exodus
700 000
Tělocvičná jednota Sokol Třemošná 130 000

2020
20 000
10 000
50 000
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TJ Sokol - Záluží
TJ Tatran neinvestiční
Ústav péče o seniory Třemošná z. ú.
Celkem
KÚ PK na dopravní obslužnost
Členské příspěvky těmto organizacím:
-Svaz měst a obcí ČR
-Svaz měst a obcí PK
-Severní Plzeňsko z.s.p.o.
-DSO silnice I/27
-Svaz místních samospráv ČR

150 000
500 000
2 600 000
5 411 900
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150 000
500 000
1 000 000
3 645 000

228 690 Kč
20 395 Kč
5 082 Kč
24 969 Kč
26 000 Kč
12 398 Kč

d) Střednědobý rozpočtový výhled města Třemošná pro roky 2021 - 2026.
e)
1) Smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku na vybudování, osazení a napojení
domovní čistírny odpadních vod č. 2/2020 uzavřené dle zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a
proplatit účelový příspěvek Ing. Jaroslavu Schejbalovi, bytem Ledecká 330, 330
11 Třemošná ve výši 80 000 Kč z celkově předložených uznatelných nákladů
příjemce na pořízení, osazení a zapojení DČOV, které činily 106 944,75 Kč.
2) Smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku na vybudování, osazení a napojení
domovní čistírny odpadních vod č. 3/2020 uzavřené dle zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a
proplatit účelový příspěvek MUDr. Evě Schejbalové a Jaroslavu Schejbalovi,
bytem Ledecká 135, 330 11 Třemošná ve výši 80 000 Kč z celkově předložených
uznatelných nákladů příjemce na pořízení, osazení a zapojení DČOV, které činily
106 944,75 Kč.
Nemovitosti výše jmenované nelze z technického ani ekonomického hlediska napojit
na kanalizaci pro veřejnou potřebu zakončenou čistírnou odpadních vod.
II. pověřuje:
a) Radu města provádět tato rozpočtová opatření – změny rozpočtu takto:
1. Navýšení příjmů a výdajů ve stejné výši u účelových dotací a navýšení
příjmů a výdajů po proúčtování daně z příjmu právnických osob za obce.
2. Přesuny mezi paragrafy a třídami dle změny účelu výdaje jen do výše
schváleného rozpočtu to znamená, nedojde k navýšení celkových
schválených rozpočtových výdajů. O rozpočtovém opatření schváleném
Radou města bude vždy informováno Zastupitelstvo města na nejbližším
zasedání.
b) Radu města provádět čerpání při navýšení výdajů před schválením rozpočtové
změny Zastupitelstvem města v případě:
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1. Nutných výdajů na zajištění chodu úřadu, k odstranění havarijního stavu,
případně jiného stavu, který lze kvalifikovat jako stav nouze, dále když
včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika a neoprávněné úhrady.
2. Úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených kontrolních orgánů a
dohledů.
c) starostu města podpisem smlouvy s KÚ PK na příspěvek na dopravní obslužnost
pro rok 2021. Město Třemošná uhradí podle společných kritérií příspěvek ve výši
228 690 Kč. Žádost a smlouvu vypracuje a zašle KÚ PK.
III. ukládá FO:
1. Provést rozpis schváleného rozpočtu dle položek rozpočtové skladby.
2. Seznámit rozpočtové organizace města s výší příspěvků a ostatní spolky,
ústavy a sdružení informovat o schválení smluv na přidělení individuálních
dotací na základě předložených žádostí.
Návrh rozpočtu města v paragrafovém členění na rok 2021, návrh střednědobého
rozpočtového výhledu na roky 2021 až 2026, rozpočet sociálního fondu na rok 2021,
pravidla pro tvorbu a používání sociálního fondu na rok 2021 a rozpočet pro úsek
správy nemovitostí a nájemních vztahů, zajišťovaných Domovní správou Třemošná,
spol. s r.o. tvoří Přílohu č. 2 k zápisu z dnešního zasedání.
Bod č. 8
Projednání návrhu na změnu rozpočtu města k 9. 12. 2020
Usnesení:
135/8/ZM11-2020
Zastupitelstvo města
a) schvaluje:
rozdělit přidělenou individuální dotaci z rozpočtu města Sdružení občanů Exodus
z.s. na investiční a neinvestiční část následovně:
Investiční dotace:
160 930 Kč
Neinvestiční dotace: 539 070 Kč
Investiční prostředky budou použity na obnovu vybavení keramické dílny.
Dále ZM schvaluje Rozpočtové opatření č.14, kde dochází k přesunu částky
160 930 Kč z neinvestiční položky 5222 na položku investiční 6322 v par. 3543
a navýšení příjmů o přijatou dotaci od KÚ Plzeňského kraje na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity za rok 2019 v částce 128 970 Kč.
Celkové příjmy rozpočtu
Celkové výdaje rozpočtu
-rozdíl

86 589 079,00 Kč
111 081 791,00 Kč
--------------------------24 492 712,00 Kč

Plánovaný záporný výsledek hospodaření ve výši -24 492 712 Kč bude kryt
z kladného výsledku hospodaření z předcházejících let.
b) ukládá FO:
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připravit dodatek smlouvy a zapracovat změnu do rozpočtu města
c) pověřuje starostu města:
podpisem dodatku smlouvy
Bod č. 9
Projednání návrhu dohody o provedení práce zastupitele města
Usnesení:
136/9/ZM11-2020
Zastupitelstvo města
a) schvaluje:
uzavřít dohodu o provedení práce se zastupitelkou města p. Jitkou Krochmalovou na
pracovní úkol „Zpracování archiválií, aktualizace a evidence archivu Města
Třemošná“ od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Rozsah práce nepřesáhne 300
hodin.
b) ukládá:
tajemníkovi MěÚ zajistit sepsání a uzavření této dohody
Bod č. 10
Rozprava
Zastupitelstvo města bere na vědomí dotazy, informace a připomínky členů ZM a občanů města
k bodu č. 10 zápisu z dnešního jednání ZM.
Bod č. 11
Závěr
Starosta ukončil jednání, poděkoval přítomným zastupitelům za účast na zasedání a popřál jim
hezké prožití vánočních svátků.
Zapsal Milan Pánek, 9. 12. 2020
návrhová komise:

.............................................
Jaromír Zeithaml
starosta

.............................................
Mgr. Petr Žižka
místostarosta

.............................................
Mgr. Petr Žižka
předseda

.............................................
Martin Varcholek
člen

.............................................
Václav Toman
člen

